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Kriminalromaner og spændingsbøger

@ Støtteforeningen LGBT Biblioteket (SBIBL). 3. rev. udgave. December 2015



Om "KR|M|ER "

Listen er udarbejdet af Støtteforeningen LGBT Biblioteket (SBIBL) for at skabe interesse for bøger

på dansk, som omhandler bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner - eller har en queer vinkel

på køn og seksualitet.

Krimi litteraturlisten udkom 1. gang i maj 1999 sammen med en liste over digte og blev opdateret

i 2008. Listen er nu blevet opdateret igen og står denne gang alene men omfatter fortsat et

udvalg af kriminalromaner og spændingsbøger på dansk med et LGBT-tema. Temaet kan være

gennemgående i hele bogen, det kan udgøre et markant side- eller bitema, eller LGBT-indslaget

kan være afgørende for bogens fortælling.

Bøgerne på listen er ikke nødvendigvis af særlig høj kvalitet eller lødighed, da vi er af den

opfattelse, at hver læser må danne sin egen mening om bøgernes indhold. Men brug de små

omtaler som et fingerpeg om særlige holdninger eller vinkler'

God læselYst!

Bengt, Bjorne, Evo, Gert, Hitde og Sonne / SBIBL bestyrelsen

Temakoder

L=lesbisk G =bøsse

B=biseksuel T =transperson
x 

= bitema ** = hovedtema



KRIMIER - 2. rev. udg.

G**
Andersen, Carsten: lfølge Lukas. - KØbenhavn : Politiken, 2011. - 308 s.

Lukas er journalist og lever et stille liv med en problematisk barndom i

baggagen. Han hyres til at skrive om et mord på en sikkerhedsvagt på

Klampenborg Galopbane, og snart er der spor til skjulte
homoseksuelle motiver, der også krydser hans egen fortid.

L+

Barr, Nevada: Spor: roman. - København : Rosenkilde Bogforlag,2000
- 255 s. (Org. USA 1993)

Anna Pigeon er en usentimental naturelskende ranger på jagt efter

dyrespor i vildmarken. Under opklaringen af et mord bliver også

hendes følelsesliv påvirket, bl.a. af en sød køn enlig mor, som

tilfældigvis også er lesbisk.

u
Baxt, George: Det blir mellem venner. - København : Hasselbalch,

7957. - 1,86 s. (Org. USA 1966)

Baxt, George: Bitter hævn for søde Harriet. - KØbenhavn :

Hasselbalch, 1961. - 208 s. (Org. USA 1967)

Baxt, George: Skinbarlige ondskab. - København : Hasselbalch, 1970. -

192. (Org. USA 1968)

Tre kriminalromaner med den sorte detektiv Pharoah Love i centrum.
Rammerne er New Yorks underholdnings- og forlystelsesbranche med

alle de forventede intriger, forviklinger og efterfølgende mord. Den

kønne - og homoseksuelle - detektiv er selv dybt involveret i milj6et og

af sine forbindelser og venner i t.

GT* *

Berendt, John: Midnat i det gode og ondes have: roman. - København

: Gyldendal, 1.997. - 352 s. (Org. USA 1994)

Byen Savannah i Georgia og nogle af dens sære eksistenser bliver
autentisk skildret af journalisten Berendt, f.eks. drag-dronningen Lady

Chablis (som spillede sig selv i den efterfølgende film). Hovedpersonen

er Jim Williams, en 50-årig rig antikvitetshandler, som myrder sin 21-

årige sexede og veludstyrede ven, Danny Hansford, der var en

voldelig, brutal og kriminel trækkerdreng. Der følger hele fire
retssager, hvor deres forhold bliver gennemgået. Filmatiseret.



G*
Billingham, Mark: Så godt som død. - Aarhus : Modtryk, 20L2. - 428 s.

(Org. England 20L1)

Den tiende krimi i serien med kriminalkommissær Tom Thorne. Hvis

han kan opklare, hvorfor og hvordan kioskejerens søn kunne dø i

ungdomsfængslet, kan han løse en dramatisk gidselsituation. Den

ellers velfungerende unge mand afsonede en voldsdom, men var han

uskyldigt dømt, og kan en del af svaret findes i hans seksualitet?

G**
Bruhn, lna: Under englens vinger. - København : Høst & Søn, 2009. -

207 s.

Det er nu over et år siden, at Jonathan forsvandt. En aften vælger
Rasmus at springe ud overfor Nick og Mateus og introducerer dem til
Close - en homobar i lndre By. Her møderde Lars, som er bøsse og
meget optaget af hate crimes. Var Jonathan bøsse? Og var det derfor
han forsvandt? Bogen er 4. bind af ungdomskrimiserien "Genstart".

G*
Brun, Henrik: Den finske patriot. - Aarhus : Turbine, 2014. - 375 s.

Den russiske homo-aktivist Sidorov bliverfundet dræbt i en sauna i det
østlige Finland, og politiet er overbevist om, at det er Rusland, der står
bag. Men hvad er motivet, og hvad vil man opnå med at lukke munden
på Sidorov?

L**
Bushell, Agnes: Skyggedans. - Århus : Modtryk, tggl. - 232 s. (Org. USA

1989)

En kvindelig privatdetektiv påtager sig en sag om politisk chikane, som
viser sig at have langt videre perspektiver. Foregår i USA blandt
russiske afhoppere, ekstreme feminister og i ballettens verden.



G*
Carr, Caleb: Sindssygelægen. - Århus : Klim, 1997. - 510 s. (Org. USA

1994\

Historien foregår i New York for over 100 år siden i en tid, hvor

moderne ideer om psykiatri og retsmedicin endnu var meget spæde

og langtfra anerkendte. Fortælleren journalisten John Moore har sin

gamle ven, psykiateren dr. Lazlo Kreizler, som den centrale
hovedperson. Han skal indkredse en seriemorder, der har kastet sig

over byens unge mandlige prostituerede.

G**
Caruana, Stephanie: Smerten selv. - København : Rosinante, 2013.

377 s.

Den unge psykolog Mickey Liebermann fra Rigspolitiet bliver

involveret i opklaring af et mord på en kendt mandlig

københavnerfotograf, som dyrkede sadomasochistiske lege med

talrige villige kvinder. Forløbet i sagen vækker Liebermanns egen

usikkerhed om sin seksuelle identitet, og ikke mindst i samarbejdet
med den maskuline og erfarne politimand Bo slår det gnister.

L+

Cornwell, Patricia: Dødebogen. - København : Forum, 2008. - 405 s.

(Org. USA 2007)

Retsmediciner Kay Scarpetta og hendes hjælpere får deres sag for
med at finde sammenhængen mellem et torteret lig af en 16-årig

tennisstjerne i Roms historiske centrum og yderligere to mordofre
hjemme i Charleston, West Virginia. Kay må også forholde sig til at

hendes lesbiske og umådeligt velhavende niece Lucy får problemer

med sin hjernesvulst.



T*
Rygg, Pernille: Det gyldne snit. - København : Vindrose, 2003. - 29g s.
(Org. Norge 2000)

Psykologen lgi Heitmann leder efter en forklaring på en videooptagelse
af noget, der ligner et bestialsk sexmord. på fjerde år er hun gift med
fotografen og transvestitten Benny, og kendskabet til trans-miljøet i

Oslo bliver en vigtig indgang til efterforskningen.

GBT*

Rygg, Pernille: Sommerfugleeffekten. - København : Gyldendal, 1996. -

241 s. (Org. Norge L995)

Under oprydning af dødsboet finder psykologen lgi et halssmykke
blandt sin detektivfars efterladte sager. Dette funder hvirvler hende
ind i en række uforudsete begivenheder bl.a. i homomiljøerne i Oslo og
London. lgi er gift med Benny, som ikke bare er transvestit - han er
også bøsse.

G*

Schmidt Petersen, Hans: Den sørgeligste død: krimi. - KØbenhavn :

C&K Forlag, 2010. - 336 s.

I opklaringen af en række mystiske dødsfald tager kommissær Carsten
Mathiesen fra Åbenrå og hans tyske kollega Christiane MLiller læseren
med til Berlins bøssemiljø og tilbage til den sønderjyske provins.

G**
SundstØ|, Vidar: Drømmenes land: krimi. - København : C&K Forlag,
2010. - 328 s. (Org. Norge 2008)

Ved Lake Superior i Minnesota finder skovbetjenten Lance Hansen det
maltrakterede lig af en ung nordmand, som trods forestående bryllup
havde et forhold til sin medrejsende kammerat. Sagen bliver personlig
for Lance Hansen, for hans egen bror befandt sig mistænkeligt tæt på
gerningsstedet. Med assistance fra Norge, en række udvandrer- og
indianerspor krydret med homofobiske holdninger ligger opklaringen i

at koble de mange detaljer rigtig sammen.



L*

Cornwell, Patricia: Rovdyr. - København : Forum, 2007. - 352 s. (Org.

usA 200s)

Denne gang bliver retsmedicineren Kay Scarpetta og hendes hjælpere
involveret i fundet af et kvindelig, der er blevet torteret og seksuelt

mishandlet, samt I eftersØgningen af en savnet familie. Den

psykopatiske seriemorder nærmer sig også Scarpetta og hendes tre
nærmeste: kæresten og psykologen Benton, den frustrerede tidligere
politimand Marino og ikke mindst Scarpettas niece, den stenrige,

lesbiske superkvinde Lucy, som nu har sin egen retsmedicinske

forsknings- og undervisningsanstalt med tilhørende privat politikorps.

L*

Cornwell, Patricia: Scarpetta. - København : Forum, 2009. - 476 s.

(ore. USA 2009)

Over et par intense døgn assisteres retsmedicineren Kay Scarpetta af

sin lesbiske niece Lucy, da hendes computerfirma engageres af den

offentlige anklager i sagen.

L*

Cornwell, Patricia: Scarpetta-faktoren: kriminalroman. - København :

Forum, 2011. - 493 s. (Org. USA 2009)

Retsmedicineren Kay Scarpetta inddrages i opklaringen af mordet på

en ung kvinde. Undervejs forsvinder en smuk kvindelig millionær, som

Scarpettas lesbiske niece Lucy har haft et hemmeligt forhold til.

G*
Cossery, Albert: Tiggerne og de hovmodige. - Aarhus : Løvens Forlag,

2074. - 201 s. (Org. Frankrig 1955)

En ung prostitueret bliver dræbt af den tidligere universitetslærer,
Gohar, som er afhængig af sin ven, poeten og hashhandleren,

Y6ghen. Kriminalkommissæren, der er bøsse, indleder jagten på

forbryderen i Cairos slum.



G**
Dawson, David Laign: Blindebuk. - Århus : Klim, 1993. -217 s. (Org

usA 1991)

En læge på et hospital i Baltimore opdager en påfaldende

sammenhæng mellem bøsser, hiv-smitte og akutte psykoser. Hans

videre efterforskning bliver til et gyseragtigt kapløb med tiden og

med medicinalindustrien.

GB*

Dorph, Christian og Simon Pasternak: Afgrundens rand. - København :

Gyldendal, 2007. - 416 s.

Tiden er 1979 og de to efterforskere OIe Larsen og Erik Rohde bliver

sat på en sag om en rig entreprenør, som bliver fundet myrdet i

bøssesaunaen "Mens Club" på Vesterbro. Der er også mistanke om

pædofili i denne sag, som trækker spor tilbage i fortiden. Der er

desuden det pikante element, at Rohde også befandt sig på "Mens

Club" på mordnatten og derfor er potentiel mistænkt.

GB*

Dorph, Christian og Simon Pasternak: Jeg er ikke her: kriminalroman.
- København : Gyldendal, 20L0. - 454 s.

Midt i 80'ernes København er politikvinden Anita Jensen sammen

med sine to faste makkere, den biseksuelle Erik Rohde og den mere

anonyme Ole Larsen, i gang med opklaring af mordet på den smukke

Rikke BLllow. En dagbog bliver nøglen til opklaringen, og sporene

leder i retning af en palæstinensisk terrorcelle med tråde til både det

krigshærgede Beirut og det opdelte Berlin.



B*

Dorph, Christian og Simon Pasternak: Om et øjeblik i himlen. -

København : Gyldendal, 2005. - 473 s.

Da luksushippien Ellen Bang findes dræbt sammen med sin mand og

barn, ligner det et banalt rovmord. Men de to efterforskere må snart
gennemsøge et forvirrende miljø og tid for at frem til sandheden.
Rohde kæmper samtidig med sin seksualitet og et vaklende
ægteskab.

G+

Ekdal, Niklas: I døden dine mænd. - Århus : Forlaget Modtryk, 2009. -

416 s. (Org. Sverige 2008)

I Stockholm har kommissær Johanne Tott en sag om en række
ritualmord, der måske har forbindelse til islamisk terrorisme. En

embedsmand bliver myrdet og alt peger mod hans samlever Felix, en
modemand, ugebladenes darling og en af Sveriges kendteste
konvertitter, der ikke ser nogen modsætning i at være bøsse og

muslim. Da Felix finder sin elskede svinebundet og hængt, ringer han

omgående til politiet, der lige så omgående mistænker ham for
mordet. Det lykkes Felix at flygte med hjælp fra sin nabo og gode
veninde Sara - en rødhåret storryger med masser af penge og en stor
livssorg - og de beslutter sig for at opklare mordet i fællesskab. Snart
får de følgeskab af .lohanna, der er blevet hældt ud af
efterforskningen som følge af sin trodsighed. De tre helte kommer på

sporet af en helt fantastisk sammensværgelse: et hemmeligt
broderskab, der vil straffe Sverige for århundreders slendrian og

se af de sode svenske fra nu svundne tider!

G**
Fennelly, Tony: Kys til farvel: krimi. - København : Modtryk, 1992. -

238 s. (Org. USA 1986)

Borgmestervalget i New Orleans er rammen om nogle mord, som dog
viser sig at have udspring et helt andet sted. Bøssedetektiven
Matthew Sinclair bliver mod sin vilje involveret, fordi hans kusine
Sylvia bliver anklaget for mordene. Selv kæmper han med sit
parforhold, hvor den yngre kæreste Robin presser ham til at bekræfte
deres relation gennem en ægteskabsceremoni.



T*
Ferey, Caryl: Mapuche. - København
(Org. Frankrig 2012)

20L3. - 539 s.

I Buenos Aires jagter privatdetektiven Rub6n Calderon sammen med

mapuche-indianerkvinden Jana morderne på hendes unge

transvestit-ven Luz. En sag om en forsvunden rigmandsdatter har

forbindelse til både drabet og landets fortid som militærdiktatur.

G+

Fossum, Karin: Den som elsker noget andet. - Gyldendal, 2008. - 208

s. - (Org. Norge 2008)

Liget af en næsten nøgen dreng bliver fundet i skoven af et ægtepar
på søndagstur. Det står klart, at der er tale om seksuelt misbrug, men

kriminalinspektør Sejers undersøgelser i det lokale pædofile miljø
giver ingen resultater. 5å forsvinder endnu en dreng, men denne gang

er der ikke noget lig. Tiden går uden at sagen opklares, og den

berører lokalsamfundet stærkt. Folks angst får dem til at overbeskytte
deres børn, lukke sig inde i sig selv og kaste mistanke på folk, der er
'anderledes', fx på en lærer der lever i et homoseksuelt parforhold

GB*
Friedman, Kinky: Mordene i Greenwich Village. - Århus : Klim, 1996. -

225 s. (Org. USA 1986)

Kriminalroman hvor den biseksuelle Frank Worthington er blevet
myrdet. To bøsser er blandt de mistænkte, den kønne Barry Campbell
og englænderen Pete Myers.



T*
Grabowski, Finn Ulf og Ann van der Snowden (pseud.): Lånt identitet:
en ny og anderledes kriminalroman. - Brabrand : Kunst-Art, 2074. -

304 s. : ill.

Sebastian Wegner dømmes uberettiget for mord men stikker af fra

straf ved søsterens bryllup. For at opklare hvem, der virkelig begik

mordet, påtager han sig en lånt kvindelig identitet og må både

infiltrere en rockerborg og en eksklusiv klub for mænd, der klæder sig i

kvindetØj. Som kvinden Lotte Silke forsøger Sebastian nu at finde ud af

hvem den rigtige drabsmand er, så han kan blive frikendt.'

G*
Gran96, Jean-Christoph: Forbarm dig: krimi.
2010. - 555 s. (Org. Frankrig 2008)

Rosinante,

Den homoseksuelle organist i den armenske kirke i Paris myrdes

brutalt. Den pensionerede politimand, Lionel Kasdan, der også har en

armensk baggrund, inddrages ijagten på morderne sammen med den

fransk-russiske betjent, Volokine.

GBT*

Grang6, Jean-Christophe: Kaiken. - København: Rosinante, 2013. - 464

s. (Org. Frankrig 2013)

Kriminalkommissær Olivier Passan leder efter beviserne på, at den

seksuelt tvetydige hermafrodit Patrick Guillard også er den eftersøgte
seriemorder, som sprætter gravide kvinder op og brænder deres

fostre. Samtidig sker der mystiske ting omkring hans familie - hænger

det sammen med sagen eller har det tråde til Japan og hans kones

fortid?



u
Grebe, Camilla: Manden uden hjerte. - København : Rosinante, 2074. -

410 s. (Org. Sverige 2013)

Psykologen Siri er med i en profileringsgruppe. Hendes første sag

drejer sig om et makabert mord, hvor det homoseksuelle offer har fået

skåret hjertet ud. Snart sker der endnu et mord, medierne tror, at det

er en hate crime, men Siri er ikke overbevist.

Lxx

Grue, Anna: Sidste forestilling. - København : Politiken ,2013. - 44t s.

Privatdetektiven Dan Sommerdahl hyres af den lesbiske

vicepolitikommissær Pia Waage til at finde de rigtige beviser i en

sagen. Hun er nemlig selv hovedmistænkt og varetægtsfængslet for
mordet på sin kæreste, der var gymnasielærer men også havde en

hemmelighed, der gav mange andre et sandsynligt motiv til at dræbe

hende.

I G**
Hansen, Joseph: På gravens rand. - Århus
(Org. USA 1987)
Hansen, Joseph: Spil for skygger. - Århus :

usA 1984)

1989. - 206 s.

Modtryk, 1990. - 188 s. (Org.

De hidtil to eneste oversatte kriminalromaner ud af en længere serie

om den garvede forsikringsdetektiv Dave Brandstetter, som altid i sine

sager får brug for sin førstehåndsviden om bøsser, det homoseksuelle

miljø og dets modstandere.



B*

Kaaberbø|, Lene: Det levende kød. - Aarhus : Forlaget Modtryk, 201"3. -
308 s.

Madeleine Karno og hendes far, politilægen, bliver sat på en sag om et
uhyggeligt fund af en myrdet prostitueret i Frankrig i 1894. Samtidig
kæmper Madeleine for at blive optaget på universitetet, og det er
heller ikke helt nemt med hendes forlovede - den biseksuelle professor
August Dreyfuss. Hans mandlige ekskæreste er nemlig ikke glad for, at
August nu foretrækker Madeleine.

B*

Larsson, Stieg: Mænd der hader kvinder. - Århus : Modtryk, 2006
556 s. (Org. Sverige 2005)
Larsson, Stieg: Pigen der legede med ilden. - Århus
605 s. (Org. Sverige 2006)
Larsson, Stieg: Luftkastellet der blev sprængt. - Århus : Modtryk, 2007.
- 677 s. (Org. Sverige 2007)

Millenium-trilogien om det umage makkerpar Mikael Blomkvist og
Lisbeth Salander, som gennem research og personligt engagement
afslører de mere betændte slder af det svenske samfund. Salander er
åbent biseksuel og har et forhold til veninden Miriam Wu. Bøgerne er
kommet i flere udgaver, filmatiseret og omsat til skuespil.

L**
Laub, Ole Henrik: Hovedrollen: roman. - København : Samleren, 1997.
- 316 s.

Marcia er Ruths drømmekvinde: en smuk, stilig og selvsikker
skuespiller. Hun Iader sig frivilligt dominere af sin veninde, som
imidlertid har mange andre spil gående. Da Ruth forsøger at vende
rollerne i forholdet får det voldsomme følger.

2006.



olt, Anne: L222t roman. - København : Gyldendal, 2008' - 301 s' (Org'

orge 2008)

ter en dramatisk afsporing af et tog indlogeres Hanne Wilhelmsen og

n gruppe mennesker på et afsides liggende hotel' Uden for raser

l.-rtorrn"n, og ingen kan komme passagererne til undsætning' Da der

<ertodrab,trækkesHanneWilhelmsenindietkapløbmodtiden.

lolt, Anne: Daemonens dØd. - København: Gyldendal'L997' - 235 s'

Org. Norge 1995)

)en lesbiske vicekriminalkommissær Hanne Wilhelmsen får en sag om

:n myrdet plejehjemsforstanderinde i Oslo, et forsvundet MBD-barn

rg et børnehjemspersonale med mange hemmeligheder'

L+*
Holt, Anne: Død joker: en Hanne Vilhelmsen roman' - KØbenhavn :

Gyldendal, 2000. - 411 s' (Org. Norge L999)

Kriminalinspektør Hanne Wilhelmsen skal både arbejde med sagen om

den brutale halshugning af statsadvokat Sigurd Halvorsruds kone og

med sit private helvede: samleveren Cecilie Vibes dødelige

kræftsygdom.

L**
Holt, Anne og Berit Reiss-Andersen: Løvens gab' - København :

Gyldendal,1999. - 368 s. (Org. Norge 1997)

Sammen med ministersekretæren fra sin tid som Norges

justitsminister har Holt skrevet endnu en krimi med den lesbiske

politikvinde Hanne Wilhelmsen i hovedrollen' Denne gang findes

Norges kvindelige statsminister myrdet, og Wilhelmsen må træde til

trods sin orlov og oPhold i USA.



Holt, Anne: Madam President. - København : Gyldendal, 2007. _ 3g4 s.
(Org. Norge 2006)

Fortælling med Hanne wilhelmsen, yngvar stubø og rnger Johanne Vik.
I maj 2005 vil USA's første kvindelige præsident deltage ifejring af
Norges nationaldag. Dagen efter ankomsten til landet forsvinder hun
sporløst. Mens forskellige spor lægges ud, flytter Vik ind hos den
lesbiske og lammede eks-kriminalkommissær Hanne Wilhelmsen. De
to bliver hvirvlet ind i sagen, da hushjælpen går i kælderen og gØr et
vanvittigt fund. Alle har en dyb hemmelighed, som bliver åbenbaret,
mens uroen tager til, og madammerne ordner sagerne.

Holt, Anne: Pengemanden: kriminalroman. - København : Gyldendal,
2010. - 459 s. (Org. Norge 2009)

En ung pige forfølges, og et lig driver i land i havnen. Men da en
populær biskop myrdes på åben gade, bliver kriminalkommissær
Yngvar stubø og hans hustru psykologen rnger Johanne Vik involveret
både professionelt og personligt. Det viser sig, at hatecrimes og
forfølgelse af homoseksuelle spiller en betydelig og afgørende rolle for
forståelsen af denne og af de andre forbundne sager fra et vinterligt og
sneklædt Oslo.

Holt, Anne: Salige er de som tørster. - København : Gyldendal, 1996. _

196 s. (Org. Norge 1994)

Kriminalassistent Hanne Wilhelmsen er på sporet af en sammenhæng
mellem en modbydelig voldtægtssag og en række makabre blodbade.
Det er samtidig en fortælling om at være på vej ud af skabet.

L**
Holt, Anne: Sandheden bag sandheden. - København : Gyldendal,
2004. - 315 s. (Org. Norge 2004)

Den lesbiske kriminalinspektør Hanne Wilhelmsen er tilbage med en
historie om et ægtepar, som får deres ældste søn brutalt myrdet i en
lejlighed i Oslos vestlige bydel. Romanen kredser meget om Hanne
Wilhelmsens fortid, kærlighed og tab.



1,,, onn" & Berit Reiss-Andersen: Uden ekko. - København :

yldendal, 2001. - 386 s. (Org. Norge 2000)

anne Wilhemsen er tilbage i Politihuset i Oslo efter et% år i et

aliensk kloster. Hun forlod byen i sorg over sin mangeårige kæreste

ecilies død. Forinden havde hun trådt venner og kolleger så nær, at

endes tilbagevenden ikke just er populær. Hun havner i en

rangelfuld og ustruktureret efterforskning af mordet på en

rediekendt kok. Som brikkerne falder på plads, blotlægges en række

r"iste skæbner.

Jnqr.,, Thierry: Spindleren. - KØbenhavn : Forlaget Labyrint, 201'1'. -

65 s. (Org. Frankrig 1984)

'sykologisk krimi om det bizarre arrangement mellem den parisiske

rlastikkirurg og hans samleverske, Eve, som holdes frivilligt
ndespærret i villaen, når hun ikke er udlånt til sadomasochistiske

exlege inde i storbyen. Hvilke hemmeligheder dækker lægen over, og

rr Eve virkelighed en smuk og bedårende kvinde? Filmatiseret under

itlen "Huden jeg bor i".

I

ungstedt, Mari: Den døende dandy. - KØbenhavn : People's Press,

1009. - 334 s. (Org. Sverige 2006)
)å Gotland bliver en succesfuld kunsthandler fundet myrdet under

;pektakulære omstændigheder. Forinden har han i hemmelighed

rlanlagt at sælge sit galleri og forlade sin hustru. Efter al sandsynlighed

rar han også ført en dobbelttilværelse med homoseksuelle relationer,

rvilket kommer som et chok for den lille, grå frue hjemme på Gotland.
(ort efter mordet stjæles 1900-tals maleriet'Den døende dandy'fra et
(unstmuseum i Stockholm. Spor efter tyveriet antyder en dødelig

cesættelse af kunstnerens værker og peger i retning af Stockholms

romoseksuelle natteliv og hændelserne på Gotland.



[*
King, Laurie

1993)

Et farligt talent. - Århus : Klim, 1995' - 326 s' (Org' USA

Flere småpiger findes myrdet i Californien, og sporene fører til et

kollektiv for sociale tabere, men også en kvindelig kunstner mistænkes'

Det ulige politimakkerpar, Al Hawkin og den lesbiske politiinspektØr

,Kate Martinelli, sættes På sagen'

Lr
King, Laurie R.: Med barn.- Aarhus : Klim, 1998' - 282 s' (Org' USA

1997l,

Den lesbiske politiassistent Kate Martinelli følges ijagten på en

seriemorder. Men snart bliver denne jagt viklet tæt sammen med

hendes private forhold.

l

i
j

t

L*

King, Laurie R.: Narrespil. - Århus : Klim, 1996' -249 s' (Org' USA 1995)

Blandt de husvilde i san Francisco sker et mord, og deres sjælesørger

bliver mistænkt. En sag for den lesbiske politiinspektør Kate Martinelli'

G**
Konig, Ralf: Helt ind til benet: en Kartoffeltud splatterfilm' - Lyngby :

eogfåbrikken, Lggs. - tO7 s. : ill. (Org' Tyskland 1990)

Tegneserie. Den amerikanske kriminalkommissær får endnu en

usædvanlig opgave: New Yorks bøsseverden opskræmmes af nogle

mord, hvor ligene efterlades totalt skeletterede' Sporet ender hos en

fanatisk jødisk sekt..'



aaberbø1,

08 s.

Det levende kød. - Aarhus : Forlaget Modtryk, 20L3.

tladeleine Karno og hendes far, politilægen, bliver sat på en sag om et
hyggeligt fund af en myrdet prostitueret i Frankrig i 1894. Samtidig
æmper Madeleine for at blive optaget på universitetet, og det er
eller ikke helt nemt med hendes forlovede - den biseksuelle professor
,ugust Dreyfuss. Hans mandlige ekskæreste er nemlig ikke glad for, at
,ugust nu foretrækker Madeleine.

arsson, Stieg: Mænd der hader kvinder. - Århus : Modtryk, 2005. -

56 s. (Org. Sverige 2005)
arsson, Stieg: Pigen der legede med ilden. - Århus : Modtryk, 2006. -
05 s. (Org. Sverige 2006)
arsson, Stieg: Luftkastellet der blev sprængt. - Århus : Modtryk, 2007.
571 s. (Org. Sverige 2007)

/lillenium-trilogien om det umage makkerpar Mikael Blomkvist og
isbeth Salander, som gennem research og personligt engagement
fslører de mere betændte sider af det svenske samfund. Salander er
bent biseksuel og har et forhold til veninden Miriam Wu. Bøgerne er
ommet i flere udgaver, filmatiseret og omsat til skuespil.

,rO, O," Henrik: Hovedrollen: roman. - København : Samleren, 1997.
315 s.

Iarcia er Ruths drømmekvinde: en smuk, stilig og selvsikker
kuespiller. Hun lader sig frivilligt dominere af sin veninde, som
nidlertid har mange andre spil gående. Da Ruth forsøger at vende
ollerne i forholdet får det voldsomme følger.



T**
Lycke, Michael: Metusalemgenet: krimi. -

2012. - 504 s.

People's Press,

Videnskabsjournalisten Noah Safran er i Paris for at indsamle ny viden

om livsforlængende genteknologi. Han får færten af en yderst

kontroversiel hemmelighed, der har forbindelse til mord,

menneskeofringer, barnebortførelser og sågar hans egen afdøde

datter. Han får hjælp af veninderne Maggie og lsabel og af sit eget

alter ego som transvestit, Katarina.

G+

Lyngby Jepsen, Hans: Sin lykkes smed. - København : Lindhardt og

Ringhof, 1995. - 169 s.

Et tilsyneladende dobbeltmord på to homoseksuelle drukkenbolte

lukker op for det jævne københavner-kvarters skjulte, men ikke særligt

ophidsende hverdagsliv med fru Severinsen og kriminalassistent

Madsen i centrum.

G*
McDermid, Val: Sirenernes sang. - Århus : Klim, 1997. - 331 s' (Org.

England 1995)

En seriemorder er på spil i den nordengelske storby "Bradford"' Efter

fire bestialske mord i det ellers blomstrende bøssemiljø får

kriminalpsykologen Tony Hill assistance af Carol Jordan fra London.

opklaringen bliver et kapløb med den hØjt begavede og udspekulerede

morder.

L*

McDermid, Val: Til fals. - Århus: Klim, 2001. - 226 s. (Org. England

1993)

Venindeparret Alexis og Christine beder KateBrannigan om at hjælpe

dem i en sag om køb af en byggegrund. Alt tyder på, at de er blevet

snydt, og der dukker mere svindel, mord og vold op i kølvandet på

opklaringen.



G*
Mankell, Henning: Det næste skridt. - 3. udg. - Århus : Forlaget Klim,
2009. - 558 s. (Org. Sverige 1995)

Kriminalkommissær Kurt Wallanders gode ven og kollega findes død i

forbindelse med en sag om 3 myrdede teenagere. Wallander
overra:skes af sin egen uvidenhed om vennens homoseksualitet, som
også viser sig at være nøglen til opklaringen af både det formodede
selvmord og i afsløringen af en meget jaloux massemorder. Flere
udgaver. Filmatiseret.

L*

Marklund, Liza: Nedtælling. - København : Fremad, 2OOO. - 324 s. (Org.

Sverige 1999)

Annika er kriminalreporter, chef og mor. Hun kæmper for at få sit liv til
at hænge sammen, men sabotage af et olympiadestadion efterfulgt af
mord kræver hendes fulde opmærksomhed. Et skjult lesbisk forhold og
sårede følelser har afgørende betydning i opklaringen af den
komplicerede sag.

B*

Marklund, Liza og James Patterson: Postkortmorderne: krimi. -
København : Rosinante, 2OLO. - 312 s. (Org. Sverige 2010)

Dessie er journalist på et formiddagsblad i Stockholm og modtager
forhåndsmeddelelser fra et seriemyrdende par, der tager livet af unge
amerikanere på Europarejse. I opklarlngen bliver Dessie
modstræbende makker med Jacob, som er en NYPD-agent og far til et
af mordofrene. Selv om hun starter som biseksuel og vegetar, så er det
svært at modstå ægte amerikansk machocharme, som står i skærende
kontrast til de sædvanlige slatne svenske mænd.



G**
Marthedal, Kim: lig og laurbær: homoerotisk kriminalroman' -

Odense : Forlaget Mellemgaard, 2013. - 23I s.

Liget af en ung, homoseksuel mand bliver fundet i Holmens Park'

Viceinspektør Simon Falk kontakter freelancejournalist Adam

Rasmussen og beder ham skrive om det makabre mord' Men drabene

er først lige begyndt. Adam er selv homoseksuel, og under sin research

støder han på og bliver tiltrukket af den karismatiske, heteroseksuelle

Troy, hvis navn bliver ved med at dukke op i forbindelse med mordene

L**
Mathiassen, Jørgen: Opal' - København : Chr. Erichsens Forlag, 1985' -

152 s.

Mette får et ønskebarn med en uansvarlig skjørtejæger, som kæresten

Dorthe introducerer. De to kvinder har dog forregnet sig med både

faderen og sønnen. Flere udgaver.

L**
Mehlum, Jan: Madrugada: kriminalroman. - Aarhus : Siesta, 2014''
374 s. (Org. Norge 2009)

I Oslos lufthavn ankommer en 19-årig lesbisk iransk kvinde med en

hemmelighed. Hun jages af det iranske hemmelige politi' Hun søger

Tønsberg-advokaten Svend Foyns hjælp. Da hun på mystisk vis

forsvinder, intensiveres et spændende plot med indspark til debatten

om behandlingen af etniske minoriteter.



elander, Jakob: Serafine: krimi. - København : Rosinante, 2014. - 352

.999 skete der noget i en dansk flygtningelejr, som hænger sammen
ed det senere mord på den radikale overborgmester i København.
rs Winkler må udrede trådene i sagen, der har forbindelser til både
rn østeuropæiske mafia og Folketinget. Den unge kosovo-albanske
rgtning Arbdn befandt sig på Rådhuset på drabstidspunktet. Han vil
rrne skifte køn, og under navnet Serafine har han arbejdet som
ostitueret i Hamburg.

ills, Hugh: I det ondes fodspor. - KØbenhavn
i0 s. (Org. England 1966)

:n fraskilte og homoseksuelle Hermann er pludselig død. Der opstår
istanke om, at han er blevet myrdet af Herr Schmidt, som han
lsatte for pengeafpresning. De to mænd havde skrevet
:rlighedsbreve til hinanden.

tgel, Carsten: Aqua Mortis - dødens vand. - Sorø : Forlaget Tellerup,
t12. - 381 s.

ykologen Sanne Berg sammen med drabsefterforskeren Hugo Møller
rolveres i opklaringen af et barskt mord på et barn. Samtidig kæmper
tn med traumer fra sin egen fortid, og begge dele bliver dramatiske.
)ndes bedste ven Jack er bøsse og han kommer til at spille en vigtig
lle i fortællingen.

dura, Leonardo: Maskespil i Havana. - Rødovre : Forlaget Sohn,
06. - 239 s. (Org. Cuba 1997)

r en ung transvestit bliver fundet kvalt i en park i Havana, bliver den
spenderede kriminalkommissær Mario Conde genindkaldt og skal
'søge at opklare sagen. Den viser sig at have forbindelser helt op i

rgteliten på øen, og med alle odds imod sig må Conde løse sagen
:d uortodokse metoder.

Erichsen, 1957.



BT**
Queen, Ellery Ellery (pseud. for Frederich Dannay og Manfred B' Lee):

Den fjerde kvinde. - København : Lademann, 1970. -227 s' (Org' USA

7970],

Til sidst bekender advokaten Al Marsh, at han fører et dobbeltliv: om

dagen spiller han rollen som normal mand, men om aftenen ifører han

sig kvindetØj og går på jagt et eller andet sted, hvor folk på "det gale

hold" kommer.

L**
Rendell, Ruth: Med hilsen fra døden. - København : Forum, 1973" 155

s. (Org. England 1964)

Doon er en kvinde, hvis ungdomskærlighed til Minna aldrig ruster, og

da de mødes igen, får det fatale konsekvenser.

B*

Robinson, Peter: Mørkespil: krimi. - København : Forum, 2OLl' - 478 s'

(Org. England 2008)

Kriminalkommissær Alan Banks og hans kollega, Annie Cabbot skal

opklare en sag, hvor et mandligt par bliver fundet døde umiddelbart

efter hinanden i noget, der ligner et jalousimord med efterfølgende

selvmord. Men er det nu også forklaringen, når den ene af mændene

var tidligere spion og dybt involveret i hemmeligt arbejde? Alan Banks

og politiet kommer på hårdt arbejde.

B*

Roholte, Dorte: Anna Pihl: barndomsbilleder. - Odense : TV2's Forlag,

2008. - 203 s.

Roholte, Dorte: Anna Pihl: rygtet vil vide. - odense : TV2's Forlag,

2008. - 182 s.

Roholte, Dorte: Anna Pihl: skjulte gaver. - Odense : TV2's Forlag, 2008'

- 198 s.

TV-serien om den kvindelige kriminalbetjent med fokus på oplevelser

på jobbet og i privatlivet, hvor hun deler lejlighed med sin

homoseksuelle bror.



T*
Rygg, Pernille: Det gyldne snit. - København
(Org. Norge 2000)

2003. - 298 s.

Psykologen lgi Heitmann leder efter en forklaring på en videooptagelse
af noget, der ligner et bestialsk sexmord. på fjerde år er hun gift med
fotografen og transvestitten Benny, og kendskabet til trans-miljøet i

Oslo bliver en vigtig indgang til efterforskningen.

GBT*

Rygg, Pernille: Sommerfugleeffekten. - KØbenhavn
241 s. (Org. Norge 1995)

Under oprydning af dødsboet finder psykologen lgi et halssmykke
blandt sin detektivfars efterladte sager. Dette funder hvirvler hende
ind i en række uforudsete begivenheder bl.a. i homomiljøerne i Oslo og
London. lgi er gift med Benny, som ikke bare er transvestit - han er
også bøsse.

G*
Schmidt Petersen, Hans: Den sørgeligste død: krimi. - København :

C&K Forlag, 2010. - 335 s.

I opklaringen af en række mystiske dødsfald tager kommissær Carsten
Mathiesen fra Åbenrå og hans tyske kollega Christiane Mr.lller læseren
med til Berlins bøssemiljø og tilbage til den sønderjyske provins.

G**
Sundstø|, Vidar: Drømmenes land: krimi. - København : C&K Forlag,
2010. - 328 s. (Org. Norge 2008)

Ved Lake Superior i Minnesota finder skovbetjenten Lance Hansen det
maltrakterede lig af en ung nordmand, som trods forestående bryllup
havde et forhold til sin medrejsende kammerat. Sagen bliver personlig
for Lance Hansen, for hans egen bror befandt sig mistænkeligt tæt på
gerningsstedet. Med assistance fra Norge, en række udvandrer- og
indianerspor krydret med homofobiske holdninger ligger opklaringen i

at koble de mange detaljer rigtig sammen.



G+*

Tursten, Helene: Tatoveret torso. - København : Aschehou g, 2OO2' '
336 s. (Org. Sverige 1999)

På en strand ved Goteborg finder man en sæk med et parteret lig

inden i. Det eneste kendetegn ved liget er en speciel tatovering'

Kriminalinspektør lrene Huss bliver sat på sagen, der har forgreninger

til København og bøssemiljøet. Filmatiseret' Flere udgaver'

G*

Valin, Jonathan: Formildende omstændigheder'

Fremad, 1989. - 205 s. (Org. USA 1989)

En velstillet og respekteret forretningsmand fra cincinnati forsvinder,

og familien sætter privatdetektiven Harry Stoner på sagen' Det viser

sig, at sporene hurtigt leder i retning af byens trækkerdrenge og

narkomiljøet, og opklaringen udvikler sig til en sag om afpresning og

skabsbøsser.

G+*
Vine, Barbara (pseud. for Ruth Rendell): lngen nat for lang' -

København : Gyldendal, 1995. - 319 s. (Org' England 1994)

Psykologisk thriller om mord og kærlighed. Formet som

hovedpersonens bekendelser om sit homoseksuelle forhold til en lidt

ældre, dominerende palæontolog, og om sit senere møde med den

helt store kærlighed.

G*
Vine, Barbara (pseud. for Ruth Rendell): Skorstensfejerens dreng' -

København : Gyldendal, tgg8. - 377 s. (Org' England 1998)

Da den forgudede datter går i gang med at skrive sin berømte

forfatterfars biografi afsløres det med gysende konsekvens, at han var

enganskeanden,endhangavsigudfor.Dahanslivshistoriefraden
tidlige ungdom afsløres kommer datteren således nærmere på

opklaringen af en glemt mordgåde, som har homoseksuelle

forviklinger.



rlters, Minette: Kamæleonens skygge. - Samleren, 2008. - 406 s

'g. England 2007)

n unge løjtnant Charles Acland vender hjem fra lrak-krigen med
ere skader og en ændret personlighed. I London mØder han Jackson,

lesbisk læge og vægtløfter, der er blottet for de kvindelige manerer,
r kan gøre ham så aggressiv. Jackson forsøger at hjælpe Acland, men
rld og skam lukker ham inde i en skal, der er svær at få hul på. I hans

lvand findes tre bøsser myrdet i London, så er den aggressive og

farende Charles I virkeligheden en morder?

llters, Minette: En velbevaret hemmelighed. - København :

mleren, 1993. - 298 s. (Org. England L992)

,er at hendes mand forsvandt for 10 år siden, har Phoebe sammen
:d sine børn boet sammen med to andre kvinder på landstedet i den
e by. Der sladres om kvindernes indbyrdes forhold - rygterne vil vide,
de har et lesbisk trekantsforhold kørende og forfører Iandsbyens
ge piger. Da et mandelig dukker op, ser de hævngerrige borgere en

ance for at slå til. Filmatiseret som TV-serie.

elsh, Louise: Det skjulte rum: krimi. - Valby : Borgen, 2004. - 300 s.

rg. England 2002)

ln 43-årige Rilke er auktionarius i Glasgow. I forbindelse med
aliseringen af et dødsbo involveres han i et mysterium med
:menter af dødsporno. I sin opklaring bringer den homoseksuelle
lke læseren rundt i Glasgows seksuelle undergrundsmiljøer.



B**
Welsh, Louise: Tamburlaine skal dø. - Valby : Borgen, 2006. - t47 s.

(Org. England 2004)

I London år 1593 anklager det mægtige Gehejmeråd

skuespilforfatteren Christopher Marlowe for blasfemi' Det viser sig

dog, at en eller anden udgiver sig for skuespilforfatteren, som slås med

et voksende alkoholforbrug og seksuelle fornøjelse med både mænd

og kvinder.

L*

Winge, Mette: Grønt mørke: en koldtidsroman. - København :

Samleren, 7994. - 269 s.

Da direktøren for en stor virksomhed myrdes, tilkaldes

kriminalinspektør Karen Brandes. lngen i virksomhedens ledelse har

rent mel i posen, og lyssky affærer med forgreninger til udlandet

påkalder sig den - måske lesbiske - politikvindes interesse.

G*

Winge, Mette: Novemberlys: en klunketidsroman. - København :

Samleren, L990. - 252 s.

Kriminalroman fra et København sidst i 1880'erne. Den unge

fabrikantsøn findes myrdet, og det viser sig hurtigt, at han var

homoseksuel. Familien har dog også andre hemmeligheder, som

tvinges frem i lyset under efterforskningen.



'inge, Mette: Sandflugt: en kærlighedsroman. - København :

rmleren, 7997. - 297 s.

r charmerende mand kommer til Danmark i et mystisk politisk
rinde, som får fatal betydning for ejendomsmægleren Lise, hendes

rninde akademikeren Marion og kriminalinspektøren Karen Brandes.

linge, Mette: Skår: en provinsroman. - KØbenhavn : Gyldendal, 200L.

$0 s.

led et lesbisk forhold bag sig er den nu midaldrende men nydelige

clitiassessor Karen Brandes flyttet til provinsbyen for at begynde på

n frisk. En kostbar porcelænssamling smadres - og mystikken breder
g, da en Anna Castberg-lignende kunstkender også viser sig at have

,gt tilflugt i lillebyen.

lstlundh, Håkan: Blod. - KØbenhavn

verige 2008)

2010. - 381 s.

å Gotland bliver en kvinde og mand fundet brutalt myrdet kort tid
fter at hendes ægtemand er hjemkommet efter mange års

dstationering i Japan. Et kompliceret familiedrama med skjulte
andheder som fordækt homoseksualitet og andre forviklede
imensioner må frem i lyset før kriminalkommissær Frederik Broman

red sit team kan afsløre morderen.
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